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Kæri foreldri/forráðamaður: 
 
Velkomin í Prince William County Public Schools (PWCS), fjölbreytt skólasamfélag þar sem meira en 149 tungumál eru 
töluð. Fjölskyldu- og samfélagsþátttaka er lykilskuldbinding í fjögurra ára stefnumótunaráætlun okkar og slíkt er 
nauðsynlegt til að tryggja að við vinnum saman að því að hafa jákvæð áhrif á menntun og framtíð barnsins þíns. Sem 
samstarfsaðili þinn í menntun erum við til staðar til að aðstoða við alla túlkunar- og þýðingarþjónustu sem þú gætir þurft. 
 

Öll skólagögn eru á ensku; samt sem áður eru lykilskjöl og nauðsynleg samskipti þýdd á þau tungumál sem mest er óskað 
eftir. PWCS býður einnig upp á faglega túlka og þýðendur til að hjálpa fjöltyngdum fjölskyldum að skilja skjöl með 
nauðsynlegum upplýsingum. Þetta felur í sér réttindi nemenda og foreldra, skyldur, væntingar og önnur skólatengd mál, 
þar með talið fríðindi og þjónustu sem nemendum stendur til boða.  
 

Túlkar geta einnig aðstoðað með þýðingaþjónustu fyrir foreldra/kennarafundi varðandi málefni nemenda að 
kostnaðarlausu fyrir fjölskyldur.  
 

Þú getur notað hverja af þessum aðferðum sem er þegar þú þarft sérstaka aðstoð: 
 

• Á netinu—farðu á PWCS.edu og veldu annað hvort „Auto Translate“ eða „PWCS Translations“ efst til vinstri á síðunni. 
Vélþýðingar geta verið ófullkomnar en hafa samt að geyma dýrmætar tengingar við skólaupplýsingar. Hafðu samband 
við skóla nemanda þíns ef þú átt ekki tölvu.  

• Í eigin persónu—heimsæktu skóla barnsins þíns eða eina af alþjóðlegum móttökumiðstöðvum okkar. Hringdu í 
Manassas Center í síma 571-402-3800 eða Woodbridge Center í 571-374-6813. Ef móðurmál þitt er ekki tiltækt í eigin 
persónu mun starfsmaður nota tungumálaþýðingaspjald til að ákvarða tungumálaþarfir þínar og aðstoða þig við að fá 
túlkaþjónustu. 

 

Óskað verður eftir eftirfarandi þegar þú hefur samband við skólann: 
o Nafn þitt og nafn barns þíns; 
o Skóli barnsins þíns, bekkjarstig og nafn kennara; 
o Einstaklingurinn (með nafni eða starfi) sem þú vilt tala við og efni umræðunnar; 
o Símanúmer og tíma sem best er að ná í þig. 

 

Ef barnið þitt kemur með skilaboð heim frá skólanum þar sem óskað er eftir fundi, eða ef þú vilt skipuleggja samtal við 
kennara eða annan skólafulltrúa, vinsamlegast notaðu aðferðirnar hér að ofan til að óska eftir aðstoð við túlkaþjónustu. 
Skrifstofur okkar munu hafa samband við þig eins fljótt og auðið er. 

 

Ég hlakka til að vinna með þér til að tryggja árangur nemenda þíns eða nemenda! 
 
Kær kveðja, 

 

 
    LaTanya D. McDade, Ed.D. 
Skólastjóri 
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